A Magyar Népmese Napja
a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában

„Aki nem hiszi, járjon utána!”
A felszólítást kéretik komolyan venni! Mert utána kellene járni, hogy a régi mesék, a bennük lévő
bölcsességek mit üzennek a mai gyerekeknek?
Ezen töprengve döntöttünk úgy a Hunyadi Iskolában, hogy az idei Magyar Népmese Napjának
(illetve egész hetének) központi alakja legyen a sárkány. Ez a félelmetes lény, mely sok népmese
főszereplője, az ősi hitvilág eleme. Alakja átjárást jelentett a két világ (anyagi – szellemi) között.
Vannak emberi tulajdonságai (tud beszélni, szeret jókat enni, inni), de legtöbbször rettegett lényként
jelenik meg. Elrabolja a királykisasszonyokat, lángot lehel és nagyon erős, legyőzhetetlennek tűnő
ellenfél. Aki le akarja győzni, annak bátornak, okosnak, furfangosnak kell lennie, mint ahogy a
közmondás is sugallja, hogy „Többet ésszel, mint erővel !”. A mesék főhősének (királyfi,
szegénylegény) ezeknek a tulajdonságaival a mai kor gyermekei is szeretnének rendelkezni, hiszen
mindennapokban is szükség van rájuk. Emiatt a gyerekek a mesék hallgatása közben beleélhetik
magukat a főhős szerepébe, akinek példája nekik is segítséget adhat.
Iskolánk alsó tagozatán ötödik éve kapcsolódunk a Népmese Napjának megemlékezéséhez. Most is
(mint idáig minden évben) rajzverseny meghirdetésével kezdtük a hetet: most sárkányos
meseillusztrációkat vártunk tanulóinktól. A rajzokhoz ihletet adtak a naponta hallott mesék
(napköziben, iskolai könyvtárban). Kézműves foglalkozásokon is sárkányok készültek agyagból,
gyurmából, papírból, s ezeket mindenki megcsodálhatta az osztálytermekben, folyosón, aulában.
Mesefát állítottunk és egy óriás papírsárkány is beköltözött az iskolába.
A hét zárásaként az iskolarádióban is megemlékeztünk a Magyar Népmese Napjáról, Benedek
Elekről, akinek születése napját jelölte ki a magyar Olvasástársaság (még 2005-ben) az alkalom
megünneplésére. Az egész iskola hallhatta, hogy a több, mint 70 beadott rajzból melyek lettek a
legjobbak. 1. hely: Müller Dóra 2.b
2.hely: Torda-Pilisi Enikő 2.c
3. hely: Nemes Lilien 2.b
Különdíj: Farkas Roland 1.e
Mesékkel, kalandokkal, alkotással, jókedvvel teli hetet zártunk. „A mese gyógyír, a mese játék, a
mese csoda, a mese hit, a mese lélek.”
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